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§ 85
Reviderad inriktning för fortsatt detaljplaneläggning av Stäketfläcken 
Dnr Kst 2017/168

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att undanta kommunens fastigheter ur pågående detaljplaneläggning.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med berörda parter utifrån 
ny omfattning.
3. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att teckna intentionsavtal med berörda parter utifrån ny 
omfattning.
4. Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att teckna nya arrendeavtal med Stäkets motorbåtsklubb 
och Stäkets sport- och fiskevårdsförening utifrån befintliga förhållandens samt genom aktiv 
markförvaltning och reinvesteringar stärka allmänhetens tillgång till området.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att som ett led i planarbetet verka för att strandpromenaden 
möjliggörs längs vattnet hela vägen, det vill säga även på det som idag är privatägd mark.

Ärendet i korthet
Detaljplaneläggning pågår för kommunala och privatägda fastigheter i Stäketfläcken. 
Kommunstyrelsen återrapporterade i ärendet i december 2019 med beslut att driva projektet vidare 
samt att teckna plankostnads- och intentionsavtal med fastighetsägarna i området. I återrapporteringen 
lyftes de höga risker som finns i projektet för kommunen. Sedan december 2019 är det ekonomiska 
läget allt mer osäkert och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de kommunala fastigheterna lyfts 
ur detaljplanen och planläggning sker för de privatägda fastigheterna samt direkt anslutande 
kommunal mark. För de kommunala fastigheterna kan utveckling ske genom aktiv markförvaltning 
samt genom investeringar inom bygg- och miljöförvaltningens ansvar. Samtidigt kan planprocessen 
fokuseras på utveckling av de privata fastigheterna och detaljplanen är inte beroende av de rättigheter 
och avtal som finns inom de kommunala fastigheterna.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30

Reservation
Eva Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och Mikael Jämtsved (MP) reserverar sig mot beslutet.
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Emma Feldman (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och M, L KD och C:s 
tilläggsförslag:
"5. Kommundirektören ges i uppdrag att som ett led i planarbetet verka för att strandpromenaden 
möjliggörs längs vattnet hela vägen, det vill säga även på det som idag är privatägd mark."
 
Eva Ullberg (S) yrkar bifall till S, V och MP:s ändringsförslag att avsluta detaljplaneläggningen i 
området, avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag punkt 2 och 3, samt bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag punkt 4.
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Eva Ullberg (S) yrkar bifall till S, V och MP:s tilläggsförslag:
"5. Att bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag utifrån budget för Mälarpromenaden använda 
medel till utbyggnad av ny strandpromenad i det aktuella ärendet, och samtidigt skapa ett 
rekreationsområden för både sommar som vinter, samt en park vid Stäketfläcken."
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med M, L, KD och C:s 
tilläggsförslag mot S, V och MP:s förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med M, L, KD och C:s tilläggsförslag.
 

Beslutet ska skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen
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